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खूऩ ऩूली बायतात भनू नालाचा 
एक भाणूव याशत शोता. 



एक ददलव भनू नदीलय गेरा. 

तवे्शा अचानक एक भावा 
ऩोशत त्माच्मा शातात आरा. 



भावा चंदेयी प्रकाळाने चभकत शोता. 

“भरा भदत कय!” तो म्शणारा.  

“भोठा भावा भरा खाईन.” 

तो म्शणारा. 



“अये बफचाया,” भनू म्शणारा.  

भनूने आऩल्मा ओजंऱीत 
ऩाणी बयरं आणण तो 
भावा त्माने घयी आणरा.   



त्माने भाळारा ऩाण्माच्मा 
भाठात ठेलरं. 

आणण त्मारा थोड ंथोड ंखामरा घातर.ं  

भावा भोठा झारा.  

अजून भोठा झारा.  

अये मात ऩोशामरा 
जागा यादशरी नाशी.  

भावा आता भाठात भालेना. 



भग भनूने भाळारा 
वलदशयीत टाकरं. 

आणण त्मारा ऩोऱीचे तुकड े
खामरा ददरे. 

भावा भोठा झारा, अजून 
भोठा झारा. 

इथं खेऱामरा  
जागा नाशी. 

भावा वलदशयीत ऩण 
भालेना. 



भग भनू भाळारा नदीत घेलून आरा. 

भनूने भाळारा खामरा 
घातरे नाशी ऩयंतु...  



भावा भोठा शोत शोता.  

इथं फपयामरा 
काशीच जागा 

नाशी. 

भनूचा आऩल्मा डोळमांलय 
वलवलाव फवरा नाशी.  

इथं काशीतयी 
अजफच आशे,  
शे नक्की. 

आता भावा अजून खूऩ भोठा झारा. 



“कृऩा करून भरा वभुद्रालय घेलून 
चर. भाळाने प्राथकना केरी.  

भनूरा बीती लाटरी. “त्माचं लजन एक 
टन झारं अवेर!” त्माने वलचाय केरा.  

शी तय जादचू 
आशे. 

ऩण भावा शले इतका शरका ननघारा. 



भनू वभुद्री फकनायी गेरा आणण 
त्माने भाळारा वभुद्रात पेकून ददरे. 



“खूऩ आबायी आशे,” भावा म्शणारा.  

तू एक चांगरा 
भाणूव आशे.  

“आता तुरा भदत कयण्माची 
भाझी ऩाऱी आशे.” 

“काशी लेऱानंतय बीऴण ऩूय मेईर.” 

“तू वगळमा प्राण्मांना लाचलण्मावाठी 
एक भोठी शोडी तमाय कय.” 



भग भनूने एक भोठी 
शोडी तमाय केरी. 

त्माने शोडीत लेगलेगऱी योऩं 
आणण प्राणी ठेलरे. 



रलकयच आकाळात बीतीदामक 
काऱे ढग जभा झारे.  

आणण भग जोयात  

ऩाऊव मेलू रागरा. 



एलढा ऩाऊव ऩडरा की वायी 
जभीन ऩाण्माने बरून गेरी. 

पक्त भनूचे जशाजच 
ऩाण्मालय तयंगत शोत.े 



जोयात मेणाऱ्मा शलेभुऱे 
राटा जशाजारा मेलून 
धडकत शोत्मा. 

“आऩल्मारा एखादं वुयक्षषत दठकाण 
ळोधामरा शलं,” भनू म्शणारा, “नाशीतय 
आम्शी फुडून जाऊ.” 



जेव्शा भनूने अंधायात ऩादशरं तय 
त्मारा चंदेयी प्रकाळ ददवरा.   

तो फोरणाया भावा शोता. 

भाझ्माकड ेएक 
दोय पेक. 



भाळाने जशाजारा लादऱातून 
खेचरं, खूऩ लेऱ कष्ट घेतल्मानंतय 
त ेएका भोठ्मा ऩशाडाच्मा जलऱ 
ऩोशचरे.  

आता आऩण 
वयुक्षषत याशू.  

भाळाचे डोकं लय  
उचररे गेरे..  



अचानक भाळाचे रूऩ फदररं.......  

“भी ब्रह्भ आशे," वगळमा जीलांची 
देलता,” त ेम्शणारे. 

भनूने दीघक वलाव घेतरा. ब्रम्श 
एक ळश्क्तळारी देलता शोत.े  



“भी तुरा मावाठी लाचलरं की, 
ज्माभुऱे तू ऩयत जग वभदृ्ध कयळीर. 

“आणण भनू तू इथरा याजा शोळीर.” 



" वललेकाने आऩरं याज्म 
चारल,”  ब्रह्भ म्शणारे. 

“नक्की," भनू म्शणारा.  



भग ब्रह्भा रुऩेयी 
प्रकाळात वलरीन झारे.  

त्मानंतय भनूने ब्रम्शारा ऩयत 
ऩादशरे नाशी. ऩण तो देलतचेे 
म्शणणे वलवयरा नाशी. 



ऩुयानंतय भनूने जग ऩुन्शा 
लवलण्मावाठी खूऩ कष्ट घेतरे. 

भग त्मांनी फाकी काऱ नतथं खूऩ 
वललेकळीर यीतीने याज्म केरे. 



मा कशाणी वलऴमी   

फोरणाया भावा शी कशाणी 
प्राचीन बायतीम गं्रथ भशाबायतातून 
घेतरी आशे.  शा ग्रंथ दोन शजाय लऴक 
जुना आशे आणण त्माचे अठया खडं 
आशेत. 

मा कशाणीत बगलान वलष्णु एक 

भाळाचे रूऩ घेलून जगारा 
प्ररमाऩावनू लाचलतात.   


